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USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2012 r. poz. 951) 

 
Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) sieć szerokopasmowa - sieć telekomunikacyjną służącą do zapewnienia 

szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp określa się jako szerokopasmowy, 
jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchomienia 
aplikacji dostępnych w sieci; 

[2) regionalna sieć szerokopasmowa - sieć szerokopasmową realizowaną przez 
jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub stowarzyszenie 
jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, fundację, której 
fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, spółkę kapitałową lub 
spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778) albo przez 
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w ramach programów 
operacyjnych; 

3) podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - przedsiębiorstwo 
energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) prowadzące działalność gospodarczą 
w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 
r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 
r. Nr 47, poz. 278), będące jednostkami sektora finansów publicznych lub 
nadzorowane przez takie jednostki;] 

<2) regionalna sieć szerokopasmowa – sieć szerokopasmową lub infrastrukturę 
telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, 
porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z 



- 2 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, 
poz. 101, z późn. zm.) albo przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) w 
ramach programów operacyjnych; 

3) podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej – 
przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii 
oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.);> 

4) infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu - kanalizację 
kablową, linię kablową podziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z 
konstrukcją wsporczą do wysokości 5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne 
podobne urządzenia i obiekty, a także związany z nimi osprzęt i urządzenia 
zasilające, jeżeli nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko lub nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
obszary Natura 2000. 

2. Ilekroć w ustawie są używane określenia zdefiniowane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), określenia te należy 
rozumieć w znaczeniu tam przyjętym. 

 
Art. 29. 

[1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej, 
inwentaryzację przedstawiającą pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i 
publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi 
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem 
pokrycia łączami światłowodowymi oraz sieciami bezprzewodowymi, oraz budynkami 
umożliwiającymi kolokację. Inwentaryzacja jest na bieżąco weryfikowana i 
aktualizowana, nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Prezes UKE może żądać od: 
1) państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem 

podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 
Prawo telekomunikacyjne, 

2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, 
3) przedsiębiorców telekomunikacyjnych - w przypadku gdy dane pozyskane od 

podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz dane pozyskane z innych źródeł okażą 
się niewystarczające 

- posiadanych przez nich aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych oraz 
adekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacji o 
posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych 
i budynkach umożliwiających kolokację. 

3. Informacje przekazuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. Do informacji 
stosuje się przepis art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.] 
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<1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie 
elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą: 

1) informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych 
zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach 
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w 
oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne 
zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu; 

2) pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami 
telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy 
światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi 
kolokację.  

Inwentaryzacja jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, nie rzadziej niż raz 
na rok. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 
1) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem podmiotów, 

o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne, 

2) podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, 
3) przedsiębiorcy telekomunikacyjni  

– przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do 
potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej 
infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, 
budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, 
usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i 
usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je 
corocznie w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia 
poprzedniego roku. 

3. Do informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 9 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.> 

4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z centralnego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. 

5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża 
obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju 
inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu 
infrastruktury informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

6. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo wglądu do tej 
inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic 
prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa. 

<6a. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE może wykorzystywać w zakresie 
niezbędnym do wykonywania jego uprawnień i obowiązków określonych w art. 192 
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.> 
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7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje 
się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1,] 

<1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach 
telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy 
dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i 
telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje 
się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1,> 

2) elektroniczny format przekazywania danych, 
3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji, 
4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o 

których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania 
[- kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji o 
istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych 
zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, a także potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych.] 
<– kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji o 
istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz świadczonych usługach 
telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp 
do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, a 
także potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych.> 

 
Art. 30. 

[1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany zapewnić 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który doprowadził publiczną sieć 
telekomunikacyjną do nieruchomości, dostęp do: 

1) budynku, 
2) miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym 

budynku 
- w celu zapewnienia telekomunikacji.] 

<1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w 
budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne 
doprowadzone do lokalu w tym budynku, polegający w szczególności na: 

1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza 
telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, 
jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne 
lub technicznie niemożliwe, 

2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania 
instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie 
istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji 
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telekomunikacyjnej budynku lub do budynku nie jest doprowadzone takie 
przyłącze lub budynek nie jest wyposażony w taką instalację, 

3) umożliwieniu odtworzenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub 
wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub też wymagają przebudowy na skutek 
prowadzonych w pobliżu prac budowlanych 

 – w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.> 
[2. Właściciel istniejącej kanalizacji kablowej usytuowanej na nieruchomości lub w budynku 

jest obowiązany udostępnić tę kanalizację przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który nie 
ma możliwości korzystania z innej istniejącej kanalizacji kablowej, w celu zapewnienia 
telekomunikacji.] 

[3. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego do 
budynku lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej, właściciel kabla 
telekomunikacyjnego doprowadzonego do tego budynku lub rozprowadzonego w tym 
budynku jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całość lub 
część tego kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe.] 

<3. Właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub 
przyłącza telekomunikacyjnego, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest 
obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu takie przyłącze, 
instalację, całość lub część kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe, 
jeżeli doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji 
telekomunikacyjnej budynku, doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego 
do budynku lub umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej 
byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.> 

<3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny.  
 3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny ponosi koszty: 
1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego 

przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej 
budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego lub 
wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu 
pierwotnego, 

2) utrzymania udostępnionego przyłącza, instalacji, całości lub części kabla 
– w szczególności koszty energii elektrycznej oraz najmu powierzchni.> 

[4. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1-3, określa umowa zawarta między 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem istniejącej kanalizacji kablowej 
lub właścicielem kabla doprowadzonego do budynku lub rozprowadzonego w budynku. 

5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19-24, z tym 
że termin zawarcia umowy dostępu wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie.] 

<4. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa zawarta między 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem kabla telekomunikacyjnego, 
instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego. 
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 5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19–24, 
z tym że termin zawarcia umowy dostępu wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie.> 

<5a. Umowa, o której mowa w ust. 4, albo ostateczna decyzja w sprawie dostępu, o 
którym mowa w ust. 1 i 3, stanowią podstawę do dokonania wpisu w księdze 
wieczystej. W przypadku, gdy podstawą do dokonania wpisu jest ostateczna decyzja 
w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, wpisu można dokonać także na 
wniosek Prezesa UKE. 

5b. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, stroną postępowania w 
sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest właściciel, 
użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, do którego przedsiębiorca 
telekomunikacyjny wystąpił z wnioskiem o zapewnienie tego dostępu. 

5c. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym 
mowa w ust. 1 i 3, przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.). 

5d. Decyzja w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest wiążąca dla następców 
prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej tą decyzją 
oraz innych podmiotów władających tą nieruchomością.> 

6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji 
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 
cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez 
różnych dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w 
instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci 
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu 
zasady neutralności technologicznej. 

 
Art. 33. 

[1. Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości są 
obowiązani umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu 
terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, umieszczenie na 
nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności 
instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod 
nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o 
urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to 
racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego 
zmniejszenia wartości nieruchomości. 

2. Korzystanie z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest odpłatne, chyba że linia lub 
urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji: 

1) właścicielowi nieruchomości; 
2) użytkownikowi wieczystemu nieruchomości; 
3) osobie, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu; 
4) osobie posiadającej inny tytuł prawny do nieruchomości.] 
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<1. Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, 
niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić 
operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu 
terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, umieszczenie 
na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu 
niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej 
nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, 
umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i 
konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w 
szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości. 

2. Korzystanie z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest odpłatne, chyba że 
strony umowy, o której mowa w ust. 3, postanowią inaczej.> 

3. Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest zawierana na piśmie 
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie. 

<3a. Umowa, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze 
wieczystej.> 

4. Warunki korzystania z pasa drogowego ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). 

5.  Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wysokość 
opłat za korzystanie z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki 
sektora finansów publicznych, które są zajmowane lub administrowane przez jednostkę 
sektora finansów publicznych, biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości, rodzaj urządzenia 
i obiektu, wielkość zajmowanej nieruchomości oraz promowanie inwestycji w zakresie 
sieci szerokopasmowych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przedmiotem rokowań ani umowy, o której mowa 
w ust. 3, nie mogą być warunki finansowe korzystania z nieruchomości, której opłaty te 
dotyczą. 

[7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa, stosuje się 
przepisy art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).] 

<7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).> 

 
Art. 49. 

1. Regionalną sieć szerokopasmową lokalizuje się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej. 

2. W sprawach dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

3. Regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

 



- 8 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 49a. 
Regionalna sieć szerokopasmowa może być realizowana przez inwestora, bez 
konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane.> 

 
Art. 51. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 50, zawiera: 
[1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja 

będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej 
braku - na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500, 1:1000 albo 1:2000, 
przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany przebieg 
regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych tej sieci;] 

<1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja 
będzie oddziaływać, przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przypadku jej 
braku – na mapie ewidencyjnej, przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu 
oraz proponowany przebieg regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem 
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych tej sieci;> 

2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu; 

3) analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie 
potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 
obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej, 

c) istotnych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływ na środowisko. 
2. Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 

143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
3. Do wniosku, o którym mowa w art. 50, dołącza się: 

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), o ile jest wymagana; 

2) uzgodnienia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z właściwym zarządcą 
drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego lub obszarów w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji drogowej określonych w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji drogi, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej albo decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także obszarów przyległych do pasa 
drogowego; 
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3) opinie: 
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, 
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów morskich, 

obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 

melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele 
rolne i leśne, 

f) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w 
granicach parku i jego otuliny, 

g) właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do 
innych niż wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody, 

h) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu 
do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu 
do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, 

i) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność 
Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, 

j) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do 
zabytków chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

k) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów 
kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 

l) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań 
rządowych albo samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu 
publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu 
do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego, 

m) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. 

4. Właściwy organ dokonuje uzgodnienia lub wydaje opinię, o których mowa w ust. 3 pkt 2 
i 3, na wniosek inwestora, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania 
wniosku. 

5. Organ dokonuje uzgodnienia w formie postanowienia, na które inwestorowi przysługuje 
zażalenie. 

6. Niedokonanie uzgodnienia lub niewydanie opinii, w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 
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7. Uzgodnienie i opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, zastępują uzgodnienia, 
zezwolenia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów, wymagane 
odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. 

 
Art. 54. 

1. Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w 
terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 50. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zawiera w 
szczególności: 

1) określenie rodzaju inwestycji; 
2) warunki techniczne realizacji inwestycji; 
3) wynikające z przepisów odrębnych warunki w zakresie: 

a) ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody oraz ochrony zabytków, 
b) obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji, 
c) wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, 
d) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; 

[4) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, wyznaczonych na mapie w skali 
1:500, 1:1000 albo 1:2000;] 

<4) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, wyznaczonych na mapie 
zasadniczej lub w przypadku jej braku – na mapie ewidencyjnej;> 

5) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej, o ile jest to wymagane[.]<;> 

<6) informację o zgodności lub braku zgodności inwestycji z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa.> 

3. Przepisy art. 124 ust. 4, art. 124a oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, na okres i w zakresie 
niezbędnym do realizacji i eksploatacji regionalnej sieci szerokopasmowej: 

1) zobowiązuje podmiot zarządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem 
terenów zajętych pod drogi publiczne, terenów zajętych pod linie kolejowe i gruntów 
pokrytych wodami płynącymi, do ich wydania najpóźniej w dniu uzyskania przez 
inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) uprawnia inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3) stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
5. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych 
obowiązującymi przepisami. 

6. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 
powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub 
architektów. 
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7. Wzmiankę o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 
zamieszcza się w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Wpisów dokonuje się na 
wniosek inwestora. 

8. W przypadku gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez 
tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi, 
inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej 
inwestycji. 

9. Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia 
w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej 
lub odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), zakres, warunki i 
termin zajęcia tego terenu. 

10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. 

 
Art. 60. 

1. Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, wymagane przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wydaje właściwy miejscowo wojewoda, na 
zasadach i w trybie przepisów tej ustawy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

<1a. W przypadku budowy regionalnej sieci szerokopasmowej polegającej na 
wykonaniu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla 
których wymagane jest zgłoszenie, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia 
robót jest wojewoda.> 

[2. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, w 
zależności od zakresu określonego we wniosku inwestora, dla całej lub dla części 
inwestycji, w szczególności dla poszczególnych odcinków sieci lub linii, położonych na 
obszarze województwa.] 

<2. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę albo przyjmuje zgłoszenie regionalnej 
sieci szerokopasmowej, w zależności od zakresu określonego we wniosku albo 
zgłoszeniu inwestora, dla całej lub dla części inwestycji, w szczególności dla 
poszczególnych odcinków sieci lub linii, położonych na obszarze województwa.> 

3. W razie potrzeby, pozwolenie na budowę zawiera: 
1) obowiązek rozbiórki za uprzednią zgodą właściciela wyrażoną w formie pisemnej 

istniejących obiektów budowlanych oraz określenie jej terminu; 
2) obowiązek dokonania przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu; 
3) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o 

których mowa w pkt 1 i 2, lub innych niezbędnych do wykonania regionalnej sieci 
szerokopasmowej. 

4. Przepisy art. 124 ust. 4 i 8, art. 124a oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

5. Przepisy art. 52 ust. 3 i 4, art. 56 oraz art. 57 ust. 2 stosuje się do pozwolenia na budowę 
regionalnej sieci szerokopasmowej. 
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[Art. 75. 
1. Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie 

ustawy. 
2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów 

miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w 
art. 46 ust. 1. 

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin 
określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe 
oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w art. 46 ust. 1. 

4. Jeżeli treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań 
określonych w art. 46 ust. 1, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku 
do którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie 
zastępcze. Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

5. Koszty zmiany planu miejscowego ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy 
zarządzenie zastępcze. 

6. Nie wydaje się zarządzenia zastępczego po upływie 18 miesięcy od dnia przedłożenia 
wojewodzie planu miejscowego. 

7. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa 
w ust. 4, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia 
skargi do sądu. 

8. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.] 
<Art. 75. 

Przepis art. 46 i art. 48 stosuje się także do planów miejscowych obowiązujących w dniu 
wejścia w życie ustawy.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115, z późn. zm.) 

Art. 4. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod 
jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może 
być zlokalizowane torowisko tramwajowe; 
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4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z 
zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 
6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 
7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a 
przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, 
stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) skrzyżowanie dróg publicznych: 
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku 
jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, 
uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów 
samochodowych: 

a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo 
jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją 

drogami transportu lądowego i wodnego, 
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 

przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady; 
12) drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 
13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących 
lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, 
wiadukt, estakadę, kładkę; 

14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście 
podziemne; 

15) przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez nasyp drogi; 
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15a) kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych 
oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

[b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego.] 

<b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii 
elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego;> 

16) konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 
nasypu lub wykopu; 

17) budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami 
lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 

18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających 
zmiany granic pasa drogowego; 

19) remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także 
odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej; 

21) ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 
zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22) zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 
szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i 
zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 

23) reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej 
ustawionym przez gminę; 

24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 
drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.); 

25)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 
przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1); 
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27)  służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 
101); 

28)  ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategiczną 
analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania 
planowanej drogi; 

29)  audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - niezależną, szczegółową, techniczną 
ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi 
publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

30)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych - 
analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w 
wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej 
liczbie wypadków śmiertelnych; 

31)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - analizę 
istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej 
możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków 
drogowych; 

32)  uczestnik ruchu drogowego - uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 
908, z późn. zm.); 

33)  inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie 
informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 
infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania 
ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami 
transportu; 

34)  interoperacyjność - zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów 
gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy; 

35)  aplikacja ITS - operacyjne narzędzie zastosowania ITS; 
36)  usługa ITS - dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i 

operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze 
transportu drogowego, efektywności i wygody ich przemieszczania się, a także 
ułatwiania lub wspierania operacji transportowych i przewozowych; 

37)  użytkownik ITS - każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, 
szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, użytkowników i zarządców 
dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy; 

38)  szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także 
motocyklistów oraz osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej 
sprawności ruchowej; 

39)  interfejs - połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę; 
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40)  ciągłość usług - zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci 
transportowych na obszarze Unii Europejskiej. 

 
Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i 
materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 
niszczących nawierzchnię drogi; 

3)  poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 
lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 
ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów; 
6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 
7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania 

drogi; 
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 
9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 
10) wypasania zwierząt gospodarskich; 
11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 
12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do 
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz 
urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z 
eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. (uchylony). 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego 
zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. 
Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli 
ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do 



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub 
remontu drogi. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że 
przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 
budowlanych; 

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 
budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 
urządzenia. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 
65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego 
organu organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 
przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 
mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pienieżnej, o której mowa w ust. 3b, 
podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 
6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 
1) dróg krajowych; 
2) pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 

informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem 
kanału technologicznego. 

[6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo 
o pozwoleniu na budowę dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza 
na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub 
przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału 
technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE".] 

<6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa 
w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację 
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o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania 
zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie 
zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej 
„Prezesem UKE”.> 

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 
technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany 
zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie 
udostępniono tego kanału innym podmiotom. 

[6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 
zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 
drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 
zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego w 
przypadku przebudowy drogi byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie 
niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje 
przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a.] 

<6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 
zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu 
pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, 
posiadające wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w 
zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie 
kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie 
niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie 
następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a.> 

6d.  Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 
udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE 
informację o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e.  Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 
udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 
obszarze jego właściwości. 

7.  Zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy dzierżawy 
lub najmu, na zasadach określonych w ust. 7a-7f. 

7a.  Zarządca drogi zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej dla niego 
stronie podmiotowej informację o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, 
podając lokalizację kanału, zakres wolnych zasobów w kanale, jego podstawowe 
parametry techniczne, termin i miejsce składania ofert, wymagania formalne dotyczące 
ofert oraz kryteria wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych 
zasobów, z uwzględnieniem ust. 7e. 

7b.  Informację, o której mowa w ust. 7a, zarządca drogi zamieszcza także w przypadku, gdy 
przed ogłoszeniem zamiaru udostępnienia kanału technologicznego wpłynie do niego 
wniosek o udostępnienie tego kanału. W przypadku gdy do zarządcy drogi wpłynie 
pierwszy wniosek o udostępnienie kanału technologicznego, ogłoszenie jest publikowane 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku. 

7c.  Zarządca drogi jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o której mowa w ust. 7a i 7b, 
zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE. Prezes UKE niezwłocznie zamieszcza w 
Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu, 
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wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja 
została opublikowana. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 
zamieszczenia informacji przez zarządcę drogi. 

7d.  Zarządca drogi jest obowiązany zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu kanału 
technologicznego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

7e.  W przypadku gdy z powodu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym jest 
niemożliwe uwzględnienie wszystkich ofert na udostępnienie tego kanału, zarządca drogi 
dokonuje wyboru podmiotu, któremu udostępnia kanał technologiczny, stosując kryteria 
wyboru określone w informacji, o której mowa w ust. 7a, przestrzegając zasad 
przejrzystości, równego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także 
pierwszeństwa dla umieszczania w kanale technologicznym linii światłowodowych 
przeznaczonych na potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych. 

7f.  Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości określonej w 
umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania 
kanału. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i 
energetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

8.  Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 
technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 
umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 
zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623, z późn. zm.) 

Art. 29. 
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b) płyt do składowania obornika, 
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, 
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 

większej niż 4,50 m, 
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, 
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na 
każde 500 m2 powierzchni działki; 
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3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na 
dobę; 

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o 
powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz 
wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; 

5) wiat przystankowych i peronowych; 
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako 

zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 
stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 
8) parkometrów z własnym zasilaniem; 
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed 
upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 
gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2; 
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu 

do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 
b) uprawiania wędkarstwa, 
c) rekreacji; 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 
20b) kanalizacji kablowej; 
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21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 
podziemnych, 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości 
wód podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 
22) obiektów małej architektury; 
23) ogrodzeń; 
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 
pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 
terenach przeznaczonych na ten cel; 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 
narodowych i rezerwatów przyrody; 

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. 
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 

2) (uchylony); 
3) (uchylony); 
4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i 
podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym; 

7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: 

a) ziemnych stawów hodowlanych, 
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich 
otulin; 

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 
m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 



- 22 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 
<12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 
późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;> 

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu 
spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz 
torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i 
nachyleń skarp podwodnych akwenu; 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 
16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych; 
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 

Art. 112. 
[1.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem 

art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach 
miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.] 

<1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, 
z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, 
dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.> 

2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze 
decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego 
na nieruchomości. 

3. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być 
zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do 
nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. 

4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z 
zakresu administracji rządowej. 
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Art. 124. 
1.  Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w 

drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 
zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i 
urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych 
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem 
miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

1a. W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub 
uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, 
udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu 
decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje 
się rygor natychmiastowej wykonalności. 

[1b. W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzje w sprawie zezwolenia wydaje się w 
uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.] 

<1b. W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się 
w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Decyzja ta może 
być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.> 

2. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z 
urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej 
osoby lub jednostki organizacyjnej. 

3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone rokowaniami 
z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na 
wykonanie prac, o których mowa w ust. 1. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka 
organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy 
dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. 

4. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek 
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub 
przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli 
przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje 
nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4. 

5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w 
ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe 
korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej 
dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby 
odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub 
występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na 
rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. 

6. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić 
nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem 
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awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Obowiązek 
udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy ust. 4 stosuje 
się odpowiednio. 

7. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dokonania wpisu w 
księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z 
zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki. 

8. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w których stroną postępowania jest gmina lub 
powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega 
wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 71, poz. 

1800, z późn. zm.) 

Art. 2. 
Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)  abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

2) aparat publiczny - publicznie dostępny telefon, w którym połączenie opłacane jest 
automatycznie, w szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej lub 
karty płatniczej; 

3)  aparatura - aparaturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556); 

4) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w 
sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub 
umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego; 

5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub 
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na korzystanie z pełnego pasma 
częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub 
niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości 
korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług 
telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej); 

6) dostęp telekomunikacyjny - korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, 
udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, polegające w szczególności na: 

a) łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli 
abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej 
pętli abonenckiej, 

b) dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, 
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c) dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów 
wspomagających eksploatację, 

d) dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne 
funkcje, 

e) dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu, 
f) dostępie do systemów dostępu warunkowego, 
g) dostępie do usług sieci wirtualnych; 

7) elektroniczny przewodnik po programach - środki lub rozwiązania techniczne 
umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej, 
zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale 
telewizyjnym; 

8) infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje 
kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do 
zapewnienia telekomunikacji; 

<8a) instalacja telekomunikacyjna budynku – elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem 
instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu 
połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od 
urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego;> 

9) instrukcja - opracowaną przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego szczegółową 
instrukcję w zakresie prowadzonej przez niego rachunkowości regulacyjnej, 
zawierającą opis przyjętych w jego przedsiębiorstwie sposobów wyodrębnienia 
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym; 

10) interfejs - układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub 
bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o 
określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem 
zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną; 

11) interfejs programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie, 
współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez 
nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do 
przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług 
telewizyjnych lub radiowych; 

12) interfejs radiowy - interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i 
wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi; 

13) interoperacyjność usług - zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej 
współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług 
świadczonych w tych sieciach; 

14)  kalkulacja kosztów - wyliczanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów 
związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której 
przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z 
zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", opisem kalkulacji kosztów; 



- 26 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

15) kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu 
umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć 
do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej; 

16)  (uchylony); 
17) komunikat - każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi 

użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji 
radiowych lub telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z 
wyjątkiem informacji odnoszącej się do możliwego do zidentyfikowania abonenta 
lub użytkownika otrzymującego informację; 

18) konsument - osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu; 

19) lokalna pętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem 
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z 
przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem; 

20) lokalna podpętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem 
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z 
koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej; 

20a) multipleks - zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub 
więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów 
radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz danych dodatkowych, obejmujących w 
szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami 
dodatkowymi; 

21) numer alarmowy - numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla 
publicznych sieci telefonicznych udostępniany służbom ustawowo powołanym do 
niesienia pomocy; 

22) numer geograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część 
ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do 
kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci; 

23) numer niegeograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, który nie 
zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geograficznego, w szczególności 
numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telefonicznej, numer do którego 
połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie; 

23a) odbiornik cyfrowy - urządzenie konsumenckie służące do odbioru cyfrowych 
transmisji telewizyjnych zawierające co najmniej tuner (obejmujący głowicę 
wysokiej częstotliwości i demodulator), demultiplekser i dekodery odbieranych usług 
oraz wyświetlacz obrazu (i DTV) albo niezawierające takiego wyświetlacza obrazu; 

23b) operator multipleksu - podmiot, który: 
a) uzyskał rezerwację częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na 

rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów telewizyjnych lub 
radiofonicznych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie 
oraz 
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b) prowadzi działalność telekomunikacyjną i posiada własną infrastrukturę 
telekomunikacyjną lub zawarł umowę o świadczenie usługi transmisji sygnału 
multipleksu z operatorem sieci nadawczej; 

23c) operator sieci nadawczej - przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi 
transmisji sygnałów radiodyfuzyjnych drogą rozsiewczą naziemną; 

24)  (uchylony); 
24a) połączenie - fizyczne lub logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych; 
25) połączenie sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci 

telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub 
sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z 
użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez 
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny 
rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami; 

26) połączenie telefoniczne - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej 
usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie 
rzeczywistym; 

27) przedsiębiorca telekomunikacyjny - przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do 
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który 
wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do: 

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług", 
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień 

towarzyszących, zwany jest "operatorem"; 
<27b) przyłącze telekomunikacyjne: 

a) odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub 
kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem 
tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym,  

b) system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego 
z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej  

– umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych;> 

27a) przekaz telekomunikacyjny - treści rozmów telefonicznych i innych informacji 
przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

28) publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną do 
świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność 
głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności 
przesyłanie faksów i danych; 

29) publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną 
głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 
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30) publicznie dostępna usługa telefoniczna - usługę telekomunikacyjną dostępną dla 
ogółu użytkowników, w celu inicjowania i odbierania połączeń krajowych i 
międzynarodowych oraz uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy, za pomocą numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która ponadto może obejmować: 

a) zapewnienie pomocy konsultanta dostawcy usług przy korzystaniu z usług 
telekomunikacyjnych, 

b) uzyskanie informacji o numerach telefonicznych, 
c) dostęp do spisów abonentów, 
d) dostęp do aparatów publicznych, 
e) korzystanie z usług na szczególnych warunkach, 
f) korzystanie ze specjalnych udogodnień przez osoby niepełnosprawne, 
g) korzystanie z połączeń z numerami niegeograficznymi; 

31) publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługę telekomunikacyjną dostępną 
dla ogółu użytkowników; 

32)  rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), rodzaj rachunkowości prowadzonej przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego działalności w zakresie 
świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zgodnie 
z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa UKE instrukcją; 

33) ruchoma publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której 
zakończenia nie mają stałej lokalizacji; 

34) rynek detaliczny - rynek wyrobów i usług w zakresie usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych; 

35) sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub 
przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub 
transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych 
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju; 

36) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla 
wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach 
radiokomunikacyjnych; 

37) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu 
nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne 
szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby 
wyłącznie dla potrzeb własnych; 

38) stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której 
zakończenia sieci mają stałą lokalizację; 

38a) sygnał multipleksu - sygnał radiowy transmitowany z użyciem kanału lub bloku 
częstotliwościowego w służbie radiodyfuzyjnej, przenoszący treści zawarte w 
multipleksie; 

39) system dostępu warunkowego - środki lub rozwiązania techniczne, które powodują, 
że dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonych transmisji radiowych lub 
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telewizyjnych jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub uprzednio 
uzyskanego indywidualnego zezwolenia; 

40)  szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne - zaburzenie elektromagnetyczne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej, które: 

a) zagraża funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub służby 
radiokomunikacyjnej używanej stale lub czasowo w celu zapewnienia ochrony 
życia ludzkiego lub mienia lub 

b) w sposób poważny pogarsza, utrudnia lub w sposób powtarzający się przerywa 
wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami 
prawa; 

41) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej 
sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i 
na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę 
usług; 

42) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich 
rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków 
wykorzystujących energię elektromagnetyczną; 

43) telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne 
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci; 

44) udogodnienia towarzyszące - dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe 
związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w 
nich usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną, 
umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy 
dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach; 

45) urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie 
się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych; 

46) urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne 
przeznaczone do zapewniania telekomunikacji; 

47) usługa o wartości wzbogaconej - każdą usługę telekomunikacyjną wymagającą 
przetworzenia danych o lokalizacji; 

48)  usługa telekomunikacyjna - usługę polegającą głównie na przekazywaniu sygnałów 
w sieci telekomunikacyjnej; 

49) użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej 
lub żądający świadczenia takiej usługi; 

50) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia 
własnych potrzeb; 

51)  (uchylony); 
52) zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do 

publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub 
przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu 
sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta; 
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53) zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są 
lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi 
przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji. 

 
Art. 10. 

1. Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością 
regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
zwanego dalej "rejestrem". Wpisowi do rejestru podlega również działalność 
telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa 
członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w 
przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę 
świadczenia usług. 

[1a. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), niebędąca 
działalnością gospodarczą, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, także 
w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie 
porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, 
której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, 
spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wymaga 
uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji.] 

<1a. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2012 r. poz. 951 i poz. …), niebędąca działalnością gospodarczą, prowadzona przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, także w formie niewyodrębnionej w ramach jej 
osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, 
spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 
wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 
wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.> 

2. Organem prowadzącym rejestr oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego 
wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE. 

3.  (uchylony). 
4. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę lub inny 

podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów pisemnego wniosku zawierającego następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) numer identyfikacji podatkowej; 
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4)  numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub 
innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim lub innym 
państwie określonym w ust. 1; 

5)  oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, z Prezesem UKE, jej siedzibę, 
adres lub numer telefonu; 

6) imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która jest upoważniona do 
kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w 
nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub 
świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek; 

7) ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień 
towarzyszących, których dotyczy wniosek; 

8) obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna; 
9) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej. 

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów składa oświadczenie 
następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
są zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, 
której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne.". 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno również zawierać: 
1) firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres; 
2) oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7.  (uchylony). 
8.  Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do rejestru w 
terminie do 7 dni od dnia wpływu tego wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 5. 

9.  Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 8, a od dnia 
wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca lub inny podmiot 
uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim 
zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes 
UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności 
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gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do 
rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8. 

10. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.). 

11. (uchylony). 
12. Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru 

nie podlegają opłacie skarbowej. 
13. Rejestr obejmuje następujące dane: 

1) kolejny numer wpisu, zwany dalej "numerem z rejestru"; 
2) datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania wpisu; 
3) dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8; 
4) inne informacje wskazane w ustawie. 

14. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 
15. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z obowiązku 
dokonania wpisu do rejestru, mając na uwadze charakter, zakres i rodzaj takiej 
działalności. 

 
Art. 139. 

[1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany umożliwić innym 
operatorom publicznych sieci telekomunikacyjnych, podmiotom, o których mowa w art. 4, 
oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, dostęp do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a w 
szczególności zakładanie, eksploatację, nadzór i konserwację urządzeń 
telekomunikacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności bez uzyskania dostępu do 
budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej jest niemożliwe lub niecelowe z punktu 
widzenia planowania przestrzennego, zdrowia ludzkiego, ochrony środowiska lub 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Warunki zapewnienia dostępu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, operatorzy ustalają w 
umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej 
zawarcie.] 

<1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umożliwić innym 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom, o których mowa w art. 4, oraz 
jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej, polegający w szczególności na: 

1) zakładaniu, eksploatacji, nadzorze i konserwacji urządzeń 
telekomunikacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności bez uzyskania dostępu 
do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej jest niemożliwe lub 
niecelowe z punktu widzenia planowania przestrzennego, zdrowia publicznego, 
ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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2) wykorzystywaniu istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej 
instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury 
byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe; 

3) doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu w budynku 
instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie 
istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji 
telekomunikacyjnej budynku lub do budynku nie jest doprowadzone takie 
przyłącze lub budynek nie jest wyposażony w taką instalację. 

2. Warunki zapewnienia dostępu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni ustalają w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 
dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie.> 

3. (uchylony). 
[4. Do zapewnienia dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się 

przepisy art. 27-30, art. 31 ust. 1, art. 33, art. 36-40, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 43-45, z 
zastrzeżeniem ust. 1-2.] 

<4. Do zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 27–30, 
art. 31 ust. 1 oraz art. 33. Prezes UKE w decyzji określa szczegółowe warunki 
rozliczeń z tytułu zapewnienia tego dostępu uwzględniające stopień występującego w 
danym przypadku ryzyka.> 

 
Art. 206. 

1.  Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z 
niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 

2. Od decyzji: 
1) o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej, 
2) w sprawie nałożenia, zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych, 
3) w sprawie nałożenia kar, 
4)  o których mowa w art. 43a oraz w art. 201 ust. 3, 
5) wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu oraz od decyzji o 
uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty, 

[6) o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 oraz art. 22 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych] 

<6) o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz 
art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych> 

- przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 
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[2a. Od decyzji wydawanych w sprawach spornych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - przysługuje 
odwołanie do sądu powszechnego.] 

2aa. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

2b. Na postanowienie, o którym mowa w art. 23, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego 
w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

3.  Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się 
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z 
zakresu regulacji telekomunikacji i poczty. 

4.  Na postanowienie wydane w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego przez organ współdziałający z Prezesem UKE, 
zażalenie nie przysługuje. 

 
Art. 209. 

1. Kto: 
1)  udziela niepełnych lub nieprawdziwych informacji lub dostarcza dokumenty 

zawierające takie informacje przewidziane ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

2) wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis 
do rejestru, 

3) udziela informacji określonej w pkt 1 w sposób nieprawdziwy lub niepełny, 
4) narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 
5) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 
6) nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z 

tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 
7) nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 
8)  nie zachowuje określonych przez Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i 

jakości świadczenia usługi powszechnej, 
9) wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 
10) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i 
na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 

11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 
oznakowania znakiem ostrzegawczym, 

12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne 
zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13) nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o 
których mowa w art. 46-48, 
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13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56 ust. 5, 
art. 57 ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7; 

14) nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 
14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 

65, 
15) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego 

numeru, o którym mowa w art. 69, 
16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 
17) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 
18) nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami 

alarmowymi, o którym mowa w art. 77, 
18a) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 
19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 
19a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których 

mowa w art. 131a, 
20) nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem 

oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133, 
21) nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego 

lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 
[22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia infrastruktury 

telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w art. 139,] 
<22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia 

nieruchomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji 
lub w umowie, o których mowa w art. 139,> 

23)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez 
przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art. 
155 ust. 2, 

24) narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w 
art. 159, 

25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 
których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, 

26) przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 
użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach 
końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji 
zgromadzonych w tych urządzeniach, 

28)  nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 180g, 
29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-6 rozporządzenia WE nr 717/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w 
publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego 
dyrektywę 2002/21/WE, 
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30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z 
prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 
telekomunikacyjnym. 

- podlega karze pieniężnej. 
2.  Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości 
do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za 
urlop wypoczynkowy. 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 


